
  
 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS 2005 
  

Yleistä 
 

Toimintavuosi 2005 oli Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kahdeskymmeneskuudes. 

Toimintamme jatkuu sekä kotimaisella tasolla että kansainvälisellä tasolla. Toimimme 

pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Helsingissä. 

  

Naiset Rauhan Puolesta -liike on mukana kansainvälisessä naisten rauhan- ja 

solidaarisuusliikkeessä ottaen osaa yhteisiin kannanottoihin, selvityksiin, seminaareihin, 

mielenosoituksiin ja muihin aktiviteetteihin. 

  

USA:n johtama miehitys Irakissa jatkuu edelleen. Miehityksen seurauksena on Irakin väestö, 

tavalliset irakilaiset maksaneet kalliisti ja erityisesti naiset ja lapset kärsivät arkipäiväisessä 

elämässään. Edelleen jatkuu itsemurhaiskut ympäri maan luoden epävarmuutta ympärilleen. 

  

Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jatkuvassa muutoksessa. EU:n turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikka etenee epäilyttävän nopeaa vauhtia. Suomessa pitäisi järjestää 

kansanäänestys Natoon liittymisestä. 

  

Naiset Rauhan puolesta -liike on International Peace Bureaun (IPB) jäsen, pidämme myös 

tiivistä yhteyttä esim. IPPNW:hen sekä teemme yhteistyötä ympäristöliikkeiden kanssa. 

Yhteistyö muiden kansainvälisten rauhanliikkeiden erityisesti Pohjoismaisten Naisten 

Rauhanverkoston, CODEPINK Women for Peace, USA, Women in Black, AAWP, African 

Women for Peace, World March of Women, Virossa toimivan Pölvan naisliikkeen sekä 

Latvian, Liettuan, Venäjän ja Lähi-idän maiden rauhan- ja naisliikkeiden kanssa on jatkunut 

tiiviinä. Osallistuimme useisiin kansainvälisiin tukikirjeisiin ja vetoomuksiin maailmanrauhan 

säilyttämiseksi. 

  

Kuluvan toimintavuoden aikana olimme mukana International Coalition to Ban Uranium 

Weapons, ICBUW, (Kansainvälinen uraaniaseiden kieltoa vaativa koaliitio) vetoomuksen 

levittämisessä, nimen keruun alunpanijoina Suomessa ja köyhdytettyjen uraaniaseiden 

vaaroista kertomassa eri tilaisuuksissa. 

  

Naiset Rauhan Puolesta -liike on jatkanut ydinvoimanvastaista toimintaa ja aloittanut 

kampanjan uraaninlouhinnan vaaroista. 

  



Naiset Rauhan Puolesta -liikkeellä ei ole toimitiloja vaan kokoukset ja tapaamiset pidetään 

useimmiten Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla, jossa voimme säilyttää vain aivan 

välttämättömät ajankohtaiset paperit.  

  

Kotimainen  toiminta 
 

Naiset Rauhan Puolesta -liike jatkoi säännöllistä kokoontumistaan pari kertaa kuukaudessa 

pääasiassa Unioni Naisasialiitto Suomessa tiloissa. Eri kampanjoiden valmisteluissa 

kokoonnuimme tarvittaessa useita kertoja viikossa. 

  

Olimme mukana Työpaikkojen Rauhanpäivillä Lahdessa 15. - 16.1. 

  

Rauhantapahtuma 19.3. Rautatientorilla Helsingissä 

Pysäyttäkää sota -verkoston järjestämä Irakin sodan vastainen tapahtuma, jossa meillä oli oma 

teltta tietoa- ja materiaalia oli jaossa. 

Kulkue lähti Rautatientorilta USA:n lähetystölle. 

  

Sosiaalifoorumissa 8. -10.4. Helsingissä 

Sosiaalifoorumi Helsingissä järjesti useita seminaareja, luentoja ja keskustelutilaisuuksia. 

Järjestimme työryhmän, jossa käsiteltiin uraaniaseita ja niiden kieltoa. 

  

Tshernobylin muistopäivä 26.4.  

Mielenosoitus järjestettiin Helsingissä 3 Sepän patsaalla, jossa puhujina olivat kansainvälisiä 

vieraitamme sekä kansanedustajia. Jaoimme materiaalia ja keräsimme nimiä Euroopan 

laajuiseen atomivoiman vastaiseen vetoomukseen. 

 

Kansainvälinen Naisten Rauhanpäivä 24.5. 

Teemana Pysäytä naisiin kohdistuva aseväkivalta. 

 

Maailma Kylässä tapahtuma 28. - 29.5.Kaisaniemessä 

Osallistuimme molempina päivinä tähän suureen tapahtumaan Helsingissä. Toimme tietoa 

uraaniaseista, niiden käytöstä ja aiheuttamista ongelmista sekä keräsimme nimiä 

kansainväliseen vetoomukseen uraaniaseiden kieltoa vastaan (ICBUW) sekä eurooppalaiseen 

atomivoimanvastaiseen vetoomukseen. 

  

6.8. Hiroshiman muistopäivän tilaisuus Töölönlahdella järjestettiin useiden muiden 

rauhanjärjestöjen kanssa.  

  

23.10. YK:n aseistariisuntapäivä ja kansainvälinen toimintapäivä miehitystä vastaan. 

Osallistuimme mielenosoituksen valmisteluihin sekä itse tapahtumaan. Yhtenä puhujana 

Kiasman edessä oli jäsenemme Lea Launokari. 

 

Ilmastomuutos mielenosoitus 23.11. Kiasman edessä. 

 

Uraaniaseet uhka terveydelle? keskustelutilaisuus 23.11. 

Kuopion yliopiston ympäristötieteiden laitoksen dosentti, tohtori Keith Baverstock kertoi 

köyhdytetyn uraanin käytön vaikutuksista terveyteen ja ympäristöön. 

  

Ilmastomarssi 3.12. Rautatientorilla 

Ilmastomuutoksen vastainen kansainvälinen toimintapäivä, johon liikkeemmekin osallistui. 



Ei EU:n militarisoinnille, Ei Natolle, Irti EU:sta 6.12. Mielenosoitus Helsingissä, kulkue 

Senaatintorilta Kiasman eteen. 

 

Useita kansainvälisiä vieraita on käynyt vuoden mittaan osallistuen kokouksiimme ja muuhun 

toimintaamme. 

 

Kansainvälinen toiminta 
  

Berliinissä 28.1. - 1.2. järjestettiin kansainvälinen seminaari ydinaseiden ja ydinvoiman 

merkityksestä, järjestäjänä mm. IPPNW. Yksi liikkeemme jäsen osallistui seminaariin vetäen 

yhden työryhmän. 

 

A Europe for Peace, 5. - 7.3. Manchesterissä ENDin järjestämä rauhanseminaari, jossa 

käsiteltiin kansainvälisiä lakeja, Euroopan puolustuspolitiikkaa, Natoa, EU:n 

perustuslakiluonnosta ja kerrottiin erilaisista rauhankampanjoista. Yksi liikkeemme jäsen 

osallistui ja toimi vetäjänä yhdessä työryhmässä. 

 

ICUBUW:n kolmas kansainvälinen konferenssi 23. - 26.6. Brysselissä 

Konferenssiin, jossa käsiteltiin uraaniaseuhkaa, niiden aiheuttamia tuhoja sekä kampanjoitiin 

kansainvälisen vetoomuksen puolesta. Kansainvälinen verkosto vaatii uraaniaseiden 

täyskieltoa ja kehottaa Euroopan parlamenttia yhteistyöhön kiellon aikaansaamiseksi. 

Liikkeestämme osallistui konferenssiin kolme ihmistä. 

  

Hiroshiman ja Nagasakin ydintuhon 60-vuotisjuhlamatkaan elokuussa (3. - 11.8.2005) 

osallistui yksi jäsenemme. No nukes! No wars! Defend Democracy! teemoilla japanilaiset 

järjestäjät halusivat tapahtumilla edistää ydinaseiden vastaista kansalaisliikkeiden toimintaa. 

Energy Intelligence for Europe 23.9. Kööpenhamina 

 

Kööpenhaminassa järjestetty Euroopalle viisas energiamuoto pohti Euroopan 

energiapolitiikkaa ja Euratom sopimusta. Konferenssi totesi mm. että Euratom-sopimus on 

epätasapuolinen, kun se suosii vain yhden ainoan energiamuodon edistämistä, se on 

epädemokraattinen, koska EU:n Parlamentilla on vain neuvoantava tehtävä ja se on 

vanhentunut. Yksi liikkeemme jäsen osallistui. 

 

Life time extension, kansainvälinen konferenssi 28.9. - 30.9. Wienissä 

Ydinvoimalaitoksien käyttöiän jatkamista koskeva konferenssi. Yksi liikkeemme jäsen 

osallistui. 

 

Tshernobylin 20-vuotistapahtumien suunnittelukokous 1. - 3.10. Kiovassa. 

Euroopan ydinvoimanvastaiset järjestöt ja ympäristöjärjestöt suunnittelivat vuoden 2006 

tapahtumia. Yksi liikkeemme jäsen osallistui. 

 

Kansalliset ja kansainväliset atomivoimaa ja ympäristöä koskevat lait ajanmukaistettava, kv. 

konferenssi  21. - 23.10. Salzburgissa 

Konferenssin tarkoituksena oli saattaa atomivoimaa ja ihmisoikeuksia koskevia lakeja ja 

sopimuksia ajanmukaisemmiksi. Osanottajina asiantuntijoita, juristeja, yliopistojen tutkijoita 

ja kansalaisjärjestöjen aktivisteja. Yksi liikkeemme jäsen osallistui. 

 

Nuclear power units decommissioning, European experience, social, environmental and 

economic aspects, 18. - 19.11. Sosnovyi Bor 



Seminaari toimi foorumina keskustelulle mahdollisista mekanismeista 

ydinvoimalaitosyksiköiden sulkemisessa ja siihen liittyvistä ratkaisuista, jotka olisivat 

kaikkien osallisten hyväksyttävissä. Seminaarissa käsiteltiin kokemuksia Euroopan maista, 

sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia näkökohtia. Tarkoituksena oli luoda pohjaa 

poliittiselle päätöksenteolle. Seminaariin osallistui kaksi liikkeemme jäsentä. 

 

Kampanjat ja kannanotot 
 

Kansalliset ja kansainväliset kampanjat maailman säilyttämiseksi väkivallattomana 

lisääntyvät ja yhteydenotot internetin myötä laajenevat. Liikkeellemme tulee päivittäin useita 

viestejä, kirjeitä, allekirjoituspyyntöjä ja erilaisia kampanjaehdotuksia.  

Olemme kuluvan vuoden aikana osallistuneet useisiin kymmeniin kotimaisiin ja ulkomaisiin 

allekirjoituksiin ja vetoomuksiin.  

  

Kirjoituksia ja tukea eri mielenilmauksiin ja keräyksiin, julkaisuja ja tiedotustoimintaa. 

Useat liikkeemme jäsenistä ovat osallistuneet luennoitsijoina ja keskustelijoina kotimaisiin ja 

kansanvälisiin tapahtumiin vuoden aikana. 

  

Lehtiartikkeleita ja erilaisia kannanottoja on kirjoitettu runsaasti ja haastatteluja erilaisiin 

radio- ja TV-ohjelmiin on ollut useita vuoden aikana. 

  

  

Talous 
 

Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen toimintaan saamme OPM:n pienen vuotuisen avustuksen. 

Saimme kuluvan vuoden aikana yhden yksityisen avustuksen. Näistä lausumme suuren 

kiitoksen. Toiminnan jatkuvasti laajetessa on vapaaehtoisvoimin suoritettu työmäärä 

lisääntynyt kovasti.  

  

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. 

Verkostointi, hallinnon toiminta 

Pohjoismainen Naiset Rauhan Puolesta verkoston toimintaa on laajennettu koskemaan myös 

Baltian maiden naisten rauhan liikkeitä. Kuluvana vuonna toiminta on ollut melko laimeata. 

  

Kotimaassa yhteydet ja tiedonvälitys eri tapahtumista, tempauksista ja toiminnasta kulkee yhä 

enenevässä määrin sähköpostin välityksellä. Suuri osa NRP:n ja Amandamji ry:n toiminnan 

piirissä olevista naisista saavat informaation sähköpostin välityksellä. Varsinkin 

kansainvälinen toiminta ja yhteydet ovat laajentuneet huomattavasti. 

  

NRP:llä eikä Amandamaji ry:llä ole yhtään palkattua työvoimaa, joten kaikki työ tehdään 

vapaaehtoisin voimin.  

  

  

Helsingissä  22.5.2006   

Naiset Rauhan Puolesta -liike 

Lea Launokari 


